
 

 

 

Nyhetsbrev fra NSFs Faggruppe for smittevern juni 2019 

 Nyheter fra faggruppen 
 

 Fagdager: styret har som mål å arrangere to fagdager årlig, en for personell som 

jobber i spesialisthelsetjenesten, og en for kommunehelsetjenesten. Neste fagdag 

blir 20.september 2019 for ansatte i kommunehelsetjenesten.  

 

 Stipend: Det blir i 2019 tildelt 4 stipend fra faggruppen, 1 stipend a kr 15.000 og 3 

stipend a kr 5.000.  Søknadsfristen gikk ut  1.juni og stipendene vil bli delt ut på 

Fagkonferanse for Smittevern i oktober. 

 

 Faggruppens web-sider: Faggruppen beklager at websidene ikke fungerer optimalt 

for tiden. NFS oppdaterer sine web - sider, de er ikke ferdig. Vi vil fullføre 

gjennomgang og opprydding av faggruppens sider når NSFs omlegging er ferdig. 

 

 Generalforsamling NSFs faggruppe for smittevern: 16. oktober klokken 17-18.30 på 

Smittevernforum. Frist for å melde saker dere ønsker å ta opp i generalforsamlingen 

er 2. september. Send inn sak til Arnold Måsøval-Jensen: arnold.maasoeval-

jensen@helse-mr.no 

 

 

 Høringer faggruppen har vært involvert i 
 

Faggruppen har i 2019 vært høringsinstans for følgende: 

 Høring om forslag til ny tekst om definisjon av habilitering og rehabilitering i 

Helsedirektoratets veileder, samt Høring til Forskrift om medisinske kvalitetsregistre.  
 

 Samarbeidsmøter/grupper faggruppen har vært involvert i 
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 Ny nordisk hygienekonferanse i 2021. Faggruppen deltar med to fra styret i ny 

arbeidsgruppe, som planlegger ny konferanse i Danmark 

 Faggruppen (v/leder) representerer NSF i en «speilkomite» SN/K 108 

Sterilisering av helseprodukter, Standard Norge.  

 Faggruppen (v/Ursula Jadczak) representerer NSF i en arbeidsgruppe SN/K 

578 « Ledelsessystem for renhold i helse- og omsorgstjenesten», Standard 

Norge 

 Deltagelse i seminaret om ICNP (Internasjonalt klassifikasjonssystem for 

sykepleiepraksis) for faggruppene. 

 

 Regionsmøter vår 2019 

 Helse Nord: 

 

Det har vært fagdager for smittevernpersonell i mars i Tromsø med følgende hovedtemaer: 

-kurs i håndtering av smittsom sykdom eller bærerskap i helseinstitusjon og samfunnet 

-ESBL-epidemiologi nasjonalt og globalt. CPO-en trussel i Norge?  

-gjennomgang av dype postoperative sårinfeksjoner 

-hjelper tall når vi tar beslutninger innen smittevern? 

-indikatorer i ny handlingsplan for et bedre smittevern  

-direkte observasjon av håndhygiene 

-MRSA i kommunehelsetjenesten –Mareritt med restriksjoner, Smittefrykt og Angst? 

-tuberkuloseutbrudd i Nord 

-RASK i Troms og Finnmark og smitteeffekt av RASK-intervensjonen 

-oppsummering og erfaringer med influensavaksinering i Helse Nord  

 

 Helse Vest:  

Noen av tema: 

-Utbrudd i Helse Vest v/Dorthea Oma: hva har vi lært av VRE som vi kan bruke for å hindre CPE-

spredning?  For å forebygge smittespredning av ESBL-carba må vi ligge i forkant. Diskusjon om hvor 

mye tiltak vi bør iverksette ifht funn i sykehus.  

-Triclosan-suturer: Diskusjoner omkring studier ifht triclosan-suturer. Holder studiene mål? Medfører 

bruken av disse suturene nedgang i infeksjonstilfeller, eller er det kun ved abdominale inngrep som 

for eksempel inngrep i tykktarm at disse har effekt? Per Espen Akselsen stilte spørsmål om dette, 

men hadde ikke et endelig svar. 

-Smittevernvisitter: Flere av sykehusene i Helse Vest gjennomfører regelmessig smittevernvisitter. 

Helse Stavanger presenterte hvordan de gjør det: de ser blant annet på om personell er korrekt 

antrukket, opplæring i håndhygiene, antibiotikabruk, helsetjenesteassosierte 

infeksjoner,orden/ryddighet i avdelingen mm.  Visitten forbedres i forkant, skjema ligger på 

intranettet deres, og resultatet publiseres på intranettet. Smittevern deltar i starten, deretter er 

målet at klinikken selv skal være ansvarlig for å gå visittene. 



-Haraldsplass sykehus sender ut nyhetsbrev på mail med nyhetssaker innen smittevern. 

Nyhetsbrevet er godt likt og blir etterspurt.  

-Orientering om prosjektet «Pilgrim». Prosjektet er en del av en internasjonal multisenterstudie som 

vil undersøke hvordan pasienter først koloniseres av sykehusbakterier, og deretter hvordan bruk av 

antibiotika selekterer frem de resistente variantene inntil de dominerer tarmfloranen og kan 

forårsake infeksjoner.  Prosjektet er ledet av Gunnar Skov Simonsen, og vil pågå i perioden 2019-

2021. 

 

 Helse Sør-Øst: 

Det har blitt avholdt ett regionsmøte denne våren i HSØ. Det har vært stort fokus på revisjon av den 

regionale smittevernplanen. Det har vært gjennomført telefonmøter med deltagelse fra hvert HF i 

regionen.  

 

 Helse Midt Norge: 

Det ble avholdt et regions møte (tilstedemøte) inkludert kurs i håndhygieneobservasjon 2.-3. april. 

Tema var blant annet nytt fra FHI, EURO-BESH studien (etterlevelse av screeningsretningsliner for 

MDRO i sykehus, smittevernåret 2018 og prioriteringer 2019, oppdatert regional smittevernplan, 

plan for smittevern deltagelse i div anbud, gevinstrealisering MRS-POSI/MRS-PIAH (inf.reg. 

programmer), smittevern sin involvering i «Helseplattformen» (en pasient – en journal –ny felles 

journalløsning i Midt-Norge), regional beredskapsplan, framtidig forsyningsstruktur m.m. 

I tillegg holdes det uformelle Skype møter for smittevernpersonell i HMN – 1. gang per mnd. 

 

 Innspill fra medlemmer 

 
 Vi er ikke kommet videre med ICNP, bestilling fra NSF er: 

alle som arbeider innen spesielle felt i sykepleie kan bruke browseren for ICNP 

https://www.icn.ch/what-we-do/projects/ehealth/icnp-browser til å se om dere finner de termene 

dere bruker innen fagfeltet i dag, om dere savner noe og om det evt er termer dere mener burde vært 

annerledes. Slik kan dere bidra til å påvirke vår egen terminologi.  

Det må omformuleres, men dere er bedre enn meg. Jeg kan gjerne samle opp innspill å 

sende til NSF . Send til Urszula Jadczak Urszula.Jadczak@lds.no 

 

 Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund, hygienesykepleier Regionalt kompetansesenter for 

smittevern i Helse Sør-Øst (RKS-HSØ) :  

 

«Desinfeksjonskluter - Oversikt og kommentarer 16.06.19» er nå ferdig og lagt ut på 

nettsiden: 

https://infeksjonskontroll.no/forebygging/5561   

Oversikt over desinfeksjonsmidler til teknisk og til prober på vei. Følg med på nettsiden til 

infeksjonskontroll.no 

https://www.icn.ch/what-we-do/projects/ehealth/icnp-browser
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Neglelakk er det så farlig da Hva sier litteraturen.pdf 
Referanseliste neglelakk - Oversikt.pdf 

Smittefrakker hva er kravene og hva er godt nok i HSØ.pdf 

 

Vi ønsker dere alle en god sommer! 

 

 

Hilsen  styret i NSFs Faggruppe for smittevern. 
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